รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาหมื่น
ประจาปีงบประมาณ 2565
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment)

คานา
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิ บั ติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ ทั บซ้อน โดยวิ เครำะห์ ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ งำนที่อ ำจเกิ ด
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย
นอกจำกนี้ ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มำกำหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำหมื่น อีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย
สำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ ในปีงบประมำณ 2565
กำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมสำคัญ และมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรป้องกัน และควบคุม
ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อควำมสำเร็จขององค์กร
โดยรวม โดยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดีต้องให้บุคลำกรในองค์กรที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ได้มีส่วนร่วมในกำร
วิเครำะห์ ตรวจสอบ ประเมินควำมเสี่ยง และผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งต้องร่วมกัน
วำงแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมำะสมกับภำรกิจ เพื่อลดปัญหำ หรือหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงที่อำจสร้ำงควำม
เสียหำย หรือสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
งำนตรวจสอบและควบคุมภำยใน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำหมื่น หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนในทุกส่วนงำนจะให้ควำมสำคัญ และนำคู่มือแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ และแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้บังเกิดผลสำเร็จอย่ำงเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำนต่อไป

งำนตรวจสอบและควบคุมภำยใน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำหมื่น

สารบัญ
กำรพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
วัตถุประสงค์ในกำรจัดทำคู่มือแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
เกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO
คำจำกัดควำม
ประเภทของควำมเสี่ยง
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรจัดระดับควำมเสี่ยง
ผลวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2563
แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน

1
2
3
3
5
7
9
9

ภาคผนวก

15

แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
แบบฟอร์มกำรระบุเหตุกำรณ์และประเมินควำมเสี่ยง
แบบแสดงแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยง
แบบติดตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยง
แบบสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงภำยหลังกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
แบบปัจจัยควำมเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินกำรต่อในปีถัดไป

12
13

๑

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ได้เห็นชอบให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.) นาเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เข้ามาใช้เป็น
เครื่องมือใน การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อประโยชน์
ของประชาชน โดยกาหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
COSO เพื่อเตรียม การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน / โครงการตามแผนงานทีส่ าคัญ
ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ
สามารถนาไปปรับใช้ได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาให้การส่งมอบผลผลิตและการบริการดีขึ้น ปรับปรุงผลการ
ดาเนินการด้านอื่น ๆ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยทาให้เกิดความสอดคล้องกันของแผน กระบวน
การการตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการและผลลัพธ์การนาเกณฑ์นี้ไปใช้ จะช่วยให้ส่วนราชการสามารถ
ประเมินองค์กรตนเองได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร
และต้องการมุ่งไปในทิศทางใด
เกณฑ์นี้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทุกภาคส่วนของระบบบริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และ
ผลลัพธ์โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๒

เกณฑ์ PMQA เป็นชุดของคาถามเกี่ยวกับเรื่องสาคัญ 7 ด้านในการบริหารและดาเนินงานของ
ส่วนราชการได้แก่
1. การนาองค์การ
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3. การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
5. การมุ่งเน้นบุคลากร
6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
7. ผลลัพธ์การดาเนินการ
โดยเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐานหมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดทาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของส่วนราชการ การนาไปปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจน
วิธีการวัดผลความก้าวหน้า
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.1 การจัดทายุทธศาสตร์
กระบวนการ
จัดทายุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

2.2 การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
การจัดทาแผนปฏิบัติการ
และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

การคาดการณ์
ผลการเนินการ

วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือฯ
1. เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน / กลุ่มงาน / ฝ่าย/ งาน เข้าใจหลักการ กระบวนการ / ขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ยง
2. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอนาหมื่น และหน่วยงานในสังกัด ซึ่งจะนาไปสู่การลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นกับ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาหมื่น และหน่วยงานในสังกัด

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อ
เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ตามแผนงาน / โครงการ ทีส่ าคัญ ซึ่งต้อง
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

๓

ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์
และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้
ครบถ้วน ทุกประเด็นของส่วนราชการ โดยอาจคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ที่สาคัญ และมีผลกระทบสูงต่อการ
บรรลุ ความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน /
โครงการ มาดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความ
สาเร็จ หรือการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน / โครงการ
ส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการดาเนินการหรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมิน และจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) คือ
1) การระบุความเสี่ยง และการกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และการระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4) การกาหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละ
ความเสี่ยง (Risk Response)
5) การจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6) แผนการจัดการความเสี่ยง และข้อมูลการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information
and Communication)
7) การติดตามเฝ้าระวังและประเมินผลความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)

คาจากัดความ
ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
ซึ่งจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุความสาเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลได้ทั้งในด้าน
กลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ
ทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
ลักษณะของความเสี่ยง ความเสี่ยงนั้นสามารถมองแยกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทาให้เกิดความเสี่ยง
2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือนโยบาย
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ทาไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
1) ปัจจัยภายใน เช่น ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเสี่ยงด้านการดาเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองและสังคม ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเงินและ
เศรษฐกิจ ปัจจัยเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ
วิเคราะห์ เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
1) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
2) ผลกระทบ หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง
3) ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และ
ผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปาน
กลาง และความเสี่ยงต่า
ระบบบริหารความเสี่ยง คือ ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการ
การดาเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับและขนาดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ
โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสาคัญ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ให้โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึงการบริหาร
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะ
เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติตาม กฎระเบียบการเงินและชื่อเสียงขององค์กรเป็นสาคัญโดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร ความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งดาเนินการเพื่อลด
ความเสี่ยงและทาให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แบ่งได้ 4 ประเภท คือ
1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ ค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธกี ารควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น ให้
เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต
ความไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ดังเดิมตลอดกาลหรือหมายถึงผลเหตุการณ์
และสิ่งต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย (บางครั้งอาจ
ใช้คาว่าโอกาสซึ่งมักจะทาให้รู้สึกเป็นไปในทางบวกหรือเกิดขึ้นใหม่ในขณะที่คาว่าความไม่แน่นอนมักจะทาให้
รู้สึกเป็นไปในทางลบและอาจมีการเกิดขึ้นแล้วแต่เปลี่ยนแปลงได้) เช่น สภาพร่างกายภูมิอากาศฯลฯ
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ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการดาเนินการ
จาเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิฉะนั้นปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมา ปัญหาอาจมิได้เกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไปหรืออีกนัยหนึ่งก็คือผลใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการเสี่ยงอาจไม่ได้กลายเป็นปัญหา
เสมอไป (เพราะอาจมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบหรือถ้าเป็นเชิงลบก็อาจมีความเสียหายมาก-น้อยแตกต่างกัน)
ประเภทของความเสี่ยง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเน้นการบูรณาการตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐขององค์การ เพื่อให้ส่วนราชการนาหลักเกณฑ์มาใช้เป็นแนวทางการจัดประเภทความ
เสี่ยงเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง หรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร และดาเนินการวาง
มาตรการบริหารความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาลที่จะ
เกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) คือ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นต้น รวมทั้ง องค์กร
ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกากับดูแลตนเองที่ดี โดยต้องมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาลหรือแผนบริหาร ความเสี่ยงในเรื่องการกากับดูแลตนเองที่ดี
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรต้องมีการวางระบบบริหาร ความเสี่ยงของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยต้องดาเนินการ ดังนี้
3.1 มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อกาจัด ป้องกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่าง
ๆ โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการสารองการกู้คืนข้อมูลความเสียหาย (Backup and Recovery)
3.2 มีการจัดทาแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิด
กับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan)
3.3 มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบ
Anti-Virus หรือระบบไฟฟ้าสารอง เป็นต้น
3.4 มีการกาหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ระดับ (Access rights)
4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ องค์กรต้องมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่
สร้างคุณค่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนด ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการ
อาจนาแนวคิดในการออกแบบระบบควบคุมมาใช้ได้ โดยระบบการควบคุมกระบวนการมีปัจจัยสาคัญ คือ
1) วัตถุประสงค์ของการควบคุม
2) ความคุ้มค่าของการควบคุม
3) ความทันการณ์ของการติดตาม และบอกเหตุ
4) ความสม่าเสมอของกลไก การควบคุม และ
5) การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน
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ประเภทของความเสี่ยง ตามหลักของ COSO ได้แบ่งเป็น 4 ด้าน เช่นเดียวกัน
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวมโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์
ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ / วิสัยทัศน์ หลังเกิดจากการกาหนด
กลยุทธ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากจากภาคประชาชน หรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทาให้โครงการขาดการ
ยอมรับ และโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้รับบริการ หรือผู้
มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้
อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk :O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายในขององค์กร
/กระบวนการ / เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมที่ใช้ / บุคลากร / ความพอเพียงของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทาให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ
ควบคุมและการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญาการ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นเนื่องจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้ว
ส่วนราชการต้องนาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เช่น ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม
ด้านการดาเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อ
เรื่องนิติธรรมและภาระรับผิดชอบ ด้านกฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและความเสมอภาค
ทั้งนี้ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน / โครงการเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการประกอบด้วย
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นระบบ
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2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทาความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา / ประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
4) หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อ สงสัยและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนใน
การดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้
5) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะ
เวลาที่กาหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
7) หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อานาจของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาค
ประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินการที่ดีของส่วนราชการทั้งนี้การ
กระจายอานาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ
ที่เหมาะสม
9) หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
การไม่แบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ
10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ
ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ
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วิธีการจัดการความเสี่ยง
1. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถ
ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่จนปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่
ไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดาเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้ และไม่ดาเนินการใด ๆ
ไม่กระทาการใด ๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อยความน่าจะเกิดน้อย หรือเห็นว่ามีต้นทุนในการ
บริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้
2. การลด (Treat/Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลด
โอกาสความน่าจะเกิด หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการ รวมทั้งการกาหนดแผนสารองในเหตุฉุกเฉิน การปรับปรุงระบบการทางานหรือการออกแบบ
วิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) หมายถึง การหยุด หรือการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดทาขั้นตอนที่ไม่จาเป็นและจะนามาซึ่งความเสี่ยง ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทางานและลดขอบเขตการดาเนินการ โดยการที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการ
ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดาเนินงาน เช่น การหยุดดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด ความ
เสี่ยงนั้นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานการลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง
4. การกระจาย(Transfer/Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การ
ลด โอกาสความน่าจะเกิด หรือลดความเสียหายโดยการแบ่งโอน การหาผู้รับผิดชอบในความเสี่ยง การจ้าง
บุคคล ภายนอกเป็นผู้ดาเนินการแทน และการจัดประกันภัย เป็นต้น
การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความ
เสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ลาดับ
ที1่
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ช่วงคะแนน
ความเสีย่ งระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
15-25 คะแนน
ความเสีย่ งระดับสูง (High Risk : H)
9-14 คะแนน
ความเสีย่ งระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน
ความเสีย่ งระดับต่า (Low Risk : L)
1-3 คะแนน

ระดับความเสี่ยง

คะแนนระดับความเสี่ยง

มาตรฐานการกาหนด

ต่า (Low)

1–3 คะแนน

ปานกลาง (Medium)

4–8 คะแนน

เสี่ยงสูง (High)

9-14 คะแนน

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

15-25 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินช้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การแสดงสี
สัญลักษณ์
สีเขียว
สีเหลือง
สีส้ม
สีแดง
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ความรุนแรง
ของ
ผลกระทบ
(Impact)

5
4
3
2
1
1

10
8
6
4
2
2

15
12
9
6
3
3

20
16
12
8
4
4

25
20
15
10
5
5

5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
ต่า

ระดับคะแนน
1-3

ปานกลาง

4-9

สูง

10 - 16

สูงมาก

17 - 25

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมี
การจัดการเพิ่มเติม
ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้
ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จาเป็นต้องเร่งจัดการให้อยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้ทันที

โอกาส (Likelihood)
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ
ระดับโอกาส
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
บ่อยมาก
บ่อย
ปานกลาง
ไม่บ่อย
นาน ๆ ครั้ง

คาอธิบาย
อาจเกิดขึ้นได้มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
อาจเกิดขึ้นได้ทุกเดือน
อาจเกิดขึ้นได้ทุกปี
อาจเกิดขึ้นได้ทุก 5 ปี
แทบไม่เกิดขึ้นเลย

๑๐

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ผลกระทบ (Impact)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ในเชิงปริมาณ(วัดเป็นตัวเงิน)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
> 1 ล้านบาท
> 2.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท
> 1 ล้านบาท
> 1 ล้านบาท
> 1 ล้านบาท
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o ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปี พ.ศ. 2565
ลาดับ
ประเด็นความเสี่ยง
โอกาส มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่
1 การรั บ ผลประโยชน์ ห รื อการเรี ยกร้องสิ่ ง 4 - ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกด้าน
ตอบแทนจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค วาม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับโดยการให้
รับผิดชอบ
ความรูเ้ กี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมาภิบาล
แก่บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาหมื่น
และให้ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอนาหมื่น อย่างเคร่งครัด
2

เจ้าหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงานยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้
อานาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ ไม่ทราบ
ว่ามีกฎ ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็นกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน

3

- จัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
- จัดประชุม อบรม ประชาสัมพันธ์กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

3

การน ารถยนต์ ร าชการไปใช้ ใ นกิ จ ธุ ร ะ
ส่วนตัว

2

- มีการควบคุมการใช้งานโดยการทาบันทึกขออนุญาตใช้
รถ และการบันทึก การใช้รถอย่างเคร่งครัดและมีการ
รายงานการใช้รถทุกครั้ง

4

การรั บ งานนอกหรื อ การท าธุ ร กิ จ ที่
เบียดเบียนเวลาราชการ/งานโดยรวมของ
หน่วยงาน

2

- ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม และจิ ต ส านึ ก ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
-การรับฝากงานทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงสมุดคุมฝาก
งาน

5

การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ในโรงพยาบาล

1

- เปิดโอกาสให้บุคลากร หรือประชาชนทั่วไปเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินกิจกรรม เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้าง, การดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของ
สถานบริการ

6

การขาดจิ ตส านั กในการเสริ มสร้ างสั งคม
แห่งคุณธรรม

3

- ส่งเสริมให้มีการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
- จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานตระหนัก
ถึงความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๑๒

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
แม้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนดังกล่าว พบว่าการกระทาของผู้กล่าวหาจะไม่
มีมูลการกระทาความผิดทางวินัยก็ตาม แต่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดาเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนที่อาจเป็นไปได้ จึงเห็นควรกาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้
1. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้น (Recusal) การเข้าร่วมพิจารณาเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน เช่น ถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐกาลังพิจารณาว่าจะจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาประมูลรับงานและ
มีกรรมการบางคนที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์กับบางบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมการพิจารณา
เพื่อป้องกันการลาเอียงเพื่อหาผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งในการพิจารณาจ้างคน กรรมการที่มีญาติพี่น้องของ
ตนร่วมสมัครก็งดเว้น ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาคัดลอก
2. การกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมสาหรับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
สาธารณะเพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลที่ดารงตาแหน่งหน้าที่ที่ต้องดูแลผลประโยชน์สาธารณะควรจะทาอะไร
หรือไม่ควรทาอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและให้สาธารณชนได้ทราบและตรวจสอบ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะนามาอ้างภายหลังว่าไม่รู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเรื่องทุจริตไม่ได้ เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่ควรรับของขวัญ ของกานัลที่มีราคาจากบุคคลภายนอกที่มีโอกาสมีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์จาก
หน่วยงานรัฐ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาหมื่น มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุมทบทวนพิจารณาความเสี่ยงขององค์กรทุก 6 เดือน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใน
การดาเนินงานกรณีต่าง ๆ คณะกรรมการนาปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมากาหนดเป็น
ปัญหาองค์กรเพื่อนาไปสู่การแก้ไขและเป็นแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป
ข้อควรพิจารณาที่สาคัญในการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ให้นากระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอนมาเผยแพร่ที่
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้
ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เช่น
- การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
- การจัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี
- การดาเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
- การกาหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผล
การจัดหาพัสดุแต่รายการ/โครงการ
- การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
- การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ
- พิจารณานาระบบการรวมซื้อรวมจ้าง (Centralised purchasing
arrangements) และกรอบข้อตกลง (Framework Agreements)

๑๓

2. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล เป็นกระบวนการสาคัญอันหนึ่งของการบริหารงาน เพราะส่วน
ราชการหรือหน่วยงานใดแม้ว่าจะมีการวางแผนงานอย่างดีเลิศ มีกาลังเงินและวัสดุอุปกรณ์มากและดีเพียงไรก็
ตาม หากขาดคนดีมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานแล้วการบริหารงานของหน่วยงานนั้นก็ไม่อาจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการในการจัดการนับแต่
การสรรหาคนมาไว้ปฏิบัติงาน การพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถให้อยู่ทางานนานโดยไม่คิดจะโอน ย้าย
หรือเปลี่ยนอาชีพก่อนเวลาอันสมควร การดาเนินการดังกล่าวย่อมทาให้ส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการ
จาเป็นต้องออกกฎหรือคาสั่ง หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ จึงเป็นเรื่อง
ปกติที่การดาเนินการดังกล่าวนั้นหากกระทาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระทาโดยไม่ชอบธรรม กระทาโดยมิ
ชอบ อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แก่ข้าราชการผู้อยู่ใต้บังคับแห่งกฎ คาสั่ง
หรือการกระทานั้น และสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อโต้แย้งหรือกรณีพิพาทอันเกิดขึ้นจากการบริหารงานบุคคลนั้น
ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้วิธีการสอบแข่งขัน
หรือการคัดเลือกโดยดาเนินการในรูปคณะกรรมการและคานึงถึงความเป็นธรรมและความเสมอภาค ให้โอกาส
แก่บุคคลที่มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้เหมาะสมกับตาแหน่งตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็น
สาคัญ ถึงแม้การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวจะอยู่ในอานาจของหัวหน้าหน่วยราชการนั้น ๆ ก็ขอให้รายงานให้
ทราบด้วย เพื่อช่วยตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการ
คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป

๑๔

ภาคผนวก

15

แบบกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
RM-1

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ

กระบวนงานกิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

16

แบบ RM-2

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง
งานหลัก
ของฝ่าย

วัตถุประสงค์
(เพื่อ)/เป้า
หมาย

ผู้รับ
ผิดชอบ
จัดทาแผน

สถานะปั
จจุบัน

Risk
ID

ความ
เสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ประเภทความเสี่ยง
S

F

O
(7)

ปัจจัยเสี่ยง

C ภาย
นอก

ภาย
ใน
(8)

ผลกระทบ
ทาง
ตรง

ทาง
อ้อม
(9)

โอกาสที่
จะเกิด

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

(10)

(11)

(12)

แบบ RM 2-1

17

ประเภทความเสี่ยง
(1)

L
(2)

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง
C
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
(3)
(4)
(5)

การตอบสนองความเสี่ยง
(6)

18

แบบ RM-3

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยเสี่ยง

แนวทาง
ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง
(3)

แผนงาน/กิจกรรม
(4)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
(5)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)

19

แบบ RM-4

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
( ) ด้านกลยุทธ์

( ) ด้านการปฏิบัติ

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง...............................................................................................................................

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความคืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา

20

แบบ RM-5

แบบสรุปผลการดาเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยง

( ) ด้านกลยุทธ์

ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยง

( ) ด้านการปฏิบัติงาน
แผน/กิจกรรม

( ) ด้านการเงิน
รายละเอียดการ
จัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สาหรับปีถัดไป

21

แบบ RM-6
แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการประเมิน

การเปลี่ยนแปลงระดับ
ความเสี่ยง
หลังการประเมิน

สรุปความเสี่ยง
ควบคุมได้

ควบคุมไม่ได้

22

แบบ RM-7
แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ตอ้ งนาไปดาเนินการต่อไปในปีถัดไป
ประเภทความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
หลังการประเมิน

แนวทาง/มาตรการดาเนินงานในปีถัดไป

23

บรรณานุกรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(MOPH Integrity and Transparency Assessment: MOPH ITA) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔
กรุงเทพมหานคร. กระทรวงสาธารณสุข., ๒๕๖๓
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งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาหมื่น
โทร. 054 718714

